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Den svaga ekonomiska utvecklingen och den växande arbetslösheten har bromsat skatteinkomsternas tillväxt i 
kommunerna och ökat deras utgifter. Trots att 156 kommuner höjde sin inkomstskattesats för 2014 ökade 
inkomsterna från kommunalskatten endast med 1,3 procent. Både fastighetsskatten och samfundsskatten växte 
däremot med över 10 procent. Fastighetsskattens tillväxt beror i hög grad på fastighetsskattereformen. 
Verksamhetsutgifterna ökade ytterst litet, mindre än en halv procent, vilket till stor del förklaras av den 
återhållsamma löneuppgörelsen, effektiviseringen av kommunernas verksamheter och bolagiseringen av 
yrkeshögskolorna. 
År 2014 gjordes en extra nedskärning på ca 360 milj. euro i statsandelen för kommunal basservice. De 
statsandelsnedskärningar som gjorts under pågående valperiod uppgick i fjol till tot. 1,2 miljarder euro. 
Enligt bokslutsprognoserna var räkenskapsperiodens sammanlagda resultat för kommunerna och 
samkommunerna 1,86 miljarder euro. Av beloppet härrör uppskattningsvis 1,4 miljarder euro från bolagiseringen 
av affärsverk enligt EU-direktivet. Det är bokföringsmässiga intäkter som inte påverkar kommunernas finansiella 
ställning. 
Personalkostnaderna skars ned med ca 400 milj. euro och höjningarna av skattesatserna ökade 
skatteinkomsterna med ca 390 milj. euro. Befolkningens stigande ålder leder ändå till att efterfrågan på tjänster 
ökar samtidigt som kommunerna ges ett allt större ansvar för t.ex. långtidsarbetslösa. 
Kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag uppgick till 2,74 miljarder euro, vilket var en 
ökning på ca 2 procent jämfört med år 2013. Totalt 14 kommuner hade ett negativt årsbidrag. År 2013 hade 28 
kommuner negativt årsbidrag. 
I 133 kommuner var årsbidraget mindre än avskrivningarna. 
Till följd av statsandelsnedskärningarna och skatteinkomsternas svaga utveckling räckte kommunernas interna 
finansiering inte till för investeringarna. Kommunernas och samkommunernas lånestock växte med ytterligare 7 
procent. Kommunerna har nu lån på 2733 euro/invånare. 
Den ekonomiska tillväxten väntas återhämta sig långsamt. Kommunernas verksamhetsutgifter fortsätter ändå att 
växa stadigt då förändringarna i åldersstrukturen ökar behovet av service och kommunerna åläggs nya uppgifter. 
Kommunernas skuldsättning fortsätter att vara hög. Trycket på att höja kommunalskatten är stort. 
Om inte kommunernas inkomstbas breddas och uppgifterna och skyldigheterna minskar, står den kommunala 
ekonomin inte på en stadig grund, säger Kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. 
Kaskö stad bibehöll skatteprocentsatsen på 21,00 % för år 2014. Skatteprocenten var år 2014 20,50 % i Närpes 
och 21,00 % i Kristinestad. 
Kaskös arbetskraft var 622 personer 31.12.2014. I januari 2015 var 17,3 % arbetslösa dvs. 102 personer. 
Andelen arbetslösa under 25 år var 8,8 %. Andelen arbetslösa över 50 år var 49,0%. I Österbotten var andelen 
arbetslösa av arbetskraften i januari 2015 8,7 %. 
Kaskö stadsfullmäktiges och stadsstyrelses mål år 2014 har varit följande: 
1) Kaskö förblir en självständig stad som erbjuder närservice. 
2) Bolagiseringen av hamnen genomförs enligt lagens krav. 
3) Nya arbetsplatser är högt prioriterade. Minst 10 nya arbetsplatser eftersträvas år 2014. 
4)Stadens ledning och personalens välmående betonas. 
5) Utbildning och budgetseminarium 
6) Balansering av stadens ekonomi 
7) Utveckling av närdemokrati. Man tar i bruk www.invånarinitiativ.fi 
8) Nya bostadsområden planeras. 
9) Samarbete med grannkommunerna. 
10) Grundförbättring av järnvägen mellan Seinäjoki och Kaskö. 
Bolagiseringen: 
Bolagiseringen av stadens hamnverksamhet förbereddes och genomfördes under år 2014. Reformen var 
nödvändig med anledning av EU-direktiv och nationell lagstiftning. Senast 1.1.2015 skulle bolagiseringen vara 
genomförd. Stadsfullmäktige godkände ett förslag till avtal mellan staden och det under bildning varande bolaget 
Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab (Port of Kaskinen Ltd). Hamnbolaget arrenderar hamnområdet av staden 
under 30 års tid. Hamnbolagets styrelse valdes under år 2014. Hamnbolagets egentliga verksamhet inleddes 



1.9.2014. Bolaget bildades och registrerades i augusti 2014. Hamnbolagiseringen påverkar stadens ekonomi 
eftersom hamnbolaget måste betala samfundsskatt. 
Hamnbolaget, stadens tekniska verk samt stadens energibolag har en gemensam dejour för hamnen, stadens 
fastigheter och energibolagets värmeverk. 
Staden erhåller arrende av hamnbolaget för arendeområdena i hamnen. 
Hamnbolaget förhandlar med staden om ev. nya investeringar. 
Stadens organisation: 
Stadens nya organisationsstruktur trädde i kraft år 2012-2013. Staden tog i början av året 2012 i bruk en ny 
organisationsmodell där antalet budgetansvariga förmän minskades från 21 personer till 13 personer. 
I Kaskö finns efter organisationsförändringen en finsk och en svensk lågstadieskola. Minskningen av antalet 
skolor i Kaskö påverkar stadens statsandel inom bildningsväsendet. Staden erlägger enligt ikraftvarande lag 
hemkommunsersättningar för stadens elever i andra kommuners skolor till skolornas upprätthållare. 
Hemkommunsersättningar presenteras i budgeten och bokslutet som verksamhetsutgifter. 
Stadens finska högstadieelever sänds i huvudsak fr.o.m. höstterminen 2013 till Kristinestads finska högstadium. 
De svenska högstadieeleverna går i Närpes högstadium. 
Samarbetsförhandlingarna som hölls år 2012 resulterade i att stadens personalstyrka minskade med 9,5 
årsverken. Stadens ledningsgrupp var permitterad under 4 veckor år 2013 samt under 4 veckor år 2014. De fulla 
effekterna av stadens sparåtgärder erhölls år 2014. 
Intern kontroll: 
De stadganden som tillades i kommunallagen (325/2012) sommaren 2012 om kommunens och 
kommunkoncernens interna kontroll och riskhanteringen trädde i kraft år 2014. 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfarande- och verksamhetssätt, med 
hjälp av vilka man strävar efter att försäkra sig om att organisationens mål uppnås och att verksamheten är 
lagenlig. Genom riskhantering igenkänns, värderas och hanteras de faktorer som hotar uppnående av målen. 
Kommunfullmäktige besluter om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och 
riskhantering. Därtill intas i förvaltningsstadgan nödvändiga bestämmelser om befogenheter och fördelning av 
uppgifter. 
Den interna kontrollen förverkligas i kommunens lednings-, planerings- och styrningsförfarande. 
Kommunstyrelsen ansvarar för ordnande av den interna kontrollen. Vid beredningen deltar varje sektor sålunda 
att nämnderna och deras underlydande sektoransvariga bereder för sin del de uppgifter som nämns i 
redogörelsen om ordnande av den interna kontrollen och riskhanteringen. 
Staden uppgjorde koncerndirektiv för stadens dotterbolag under år 2014. Uppdaterade direktiv för den interna 
kontrollen och riskhanteringen inom staden godkändes av stadsfullmäktige i december 2014. 
Förvaltningsstadgan har uppdaterats. 
Stadsdirektören har inbegärt utredning av avdelningscheferna och ledningsgruppen gällande den interna 
kontrollen och riskhanteringen år 2014. Den interna kontrollen ingår i bokslutet år 2014, som en skild 
redogörelse. 
Stadens näringslivsfrämjande åtgärder år 2014: 
Under år 2014 avslutades stadens turismprojekt Buss på dig samt Kaskö hamns marknadsföringsprojekt. År 
2015 fortsätter marknadsföringen av turismen och företag i Kaskö, genom anställning av en turism- och 
marknadsföringssekreterare till slutet av år 2015. 
Arbetet med att erhålla statliga resurser för grundförbättring av järnvägen mellan Seinäjoki och Kaskö har pågått 
under åren 2013-2014 och fortsätter under år 2015. Staden har under år 2014 varit projektägare för ett projekt 
som utreder utvecklingsmöjligheter för banan. Järnvägen är speciellt viktig för hamnen och för kommunerna och 
näringslivet som finns invid banan. Järnvägen ingår i den mittnordiska transportkorridoren samt utgör en del av 
Seinäjoki logistikcentrum (järnväg Seinäjoki-Kaskö och Kaskö hamn). Projektet finansieras huvudsakligen av 
Österbottens förbund. Patrik Hellman har varit projektchef för projektet. 
En arbetsgrupp för fortsatt tryggande av banans existens har bildats år 2014. 
Banarbetsgruppen informerade trafikminister Paula Risikko och riksdagsmännen i Vasa läns valkrets samt i 
Mellersta Finland under senhösten 2014 om projektet. Arbetsgruppens arbete gällande förhandlingar och 
utredningar för iståndsättning av Kasköbanan fortgår under år 2015. 
Staden inlöste 22.12.2014 industriområden samt industrihallar och arrenderade dessa till Aureskosken 
Jalostetehdas Oy, för att erhålla sysselsättning och industriell verksamhet. 
Bokslutet: 



Kaskö stads årsbidrag är enligt bokslutet år 2014 604.678,99 euro, dvs 
457 euro/invånare. Avskrivningarna av anläggningstillgångarna är år 2014 0,88 milj. euro. 
Anläggningstillgångarnas försäljningsvinst är 0,04 milj. euro. Räkenskapsperiodens resultat är -241.781,50 euro. 
Årsbidraget täckte avskrivningarna till 69%. Årsbidraget år 2014 var 0,37 milj. euro sämre än budgeterat 2014 
och 0,51 milj. euro sämre än i bokslutet 2013. 
År 2013 var årsbidraget i bokslutet 1.118.009,34 euro och det täckte avskrivningarna till 121%. Årsbidraget år 
2013 var 823 euro/invånare. 
En personalrapport ingår i bokslutet. Stadsdirektören och avdelningscheferna bildar stadens ledningsgrupp. 
Full effekt av personalnedskärningarna inom staden beräknades att erhållas år 2014 då inbesparingen 
beräknades till 0,4 milj. euro. I bokslutet år 2014 var personalkostnaderna 0,38 milj. euro mindre än i bokslutet år 
2013 och 0,21 milj. euro mindre än budgeterat 2014. 
Skatteintäkterna i bokslutet år 2014 var totalt 6,13 milj. euro, dvs. 4,70 milj. euro i kommunalskatt, 0,87 milj. euro i 
samfundsskatt och 0,56 milj. euro i fastighetsskatt. Skatteintäkterna i bokslutet år 2014 var 0,44 milj. euro mindre 
än i bokslutet år 2013 och 0,37 milj. euro sämre än budgeterat för år 2014. 
Nu är det mycket viktigt att snabbt uppgöra en strategi för att få inflyttning. Staden behöver nya invånare och 
företagsetableringar. Staden behöver erhålla mera skatteintäkter. Invånarantalet var 1321 personer 31.12.2014, 
dvs en minskning med -37 personer från föregående år. Antalet invånare har minskat under en längre tid. 
Statsandelen i bokslutet år 2014 var 1,52 milj. euro, dvs. 0,07 milj. euro högre än i bokslutet år 2013 och 0,07 
milj. euro högre än budgeterat 2014. 
Staden betalade i skatteutjämning år 2014 286.000 euro och år 2013 198.000 euro till andra kommuner. 
Skatteutjämningen beräknades i budgeten 2014 till 0,3 milj 
Staden betalar fortsättningsvis skatteutjämning fastän skattinkomsterna minskat. 
Stadens verksamhetsinkomster (interna/externa siffror) i bokslutet år 2014 utgjorde totalt 4,18 milj. euro, dvs. en 
minskning med 0,38 milj. euro jämfört med bokslutet år 2013 och en minskning med 0,19 milj. euro jämfört med 
budgeten 2014. Försäljningsintäkterna till staden minskade med 0,62 milj. euro under år 2014 jämfört med 
budgeten 2014. Avgiftsinkomsterna till staden var 0,05 milj. euro större än budgeterat 2014. Arrende- och 
hyresinkomsterna var 0,30 milj. euro högre än budgeterat 2014. 
Stadens verksamhetsutgifter (interna/externa siffror) i bokslutet år 2014 var totalt 
-11,20 milj. euro. Verksamhetsutgifterna år 2014 var 0,24 milj. euro mindre än i bokslutet år 2013 och 0,05 milj. 
euro mindre än budgeterat 2014. 
Verksamhetsbidraget i bokslutet år 2014 var -7,03 milj. euro, dvs. ca – 5319 euro/invånare.(interna/externa 
siffror) Verksamhetsbidraget år 2014 var 0,14 milj. euro sämre än i bokslutet år 2013 och 0,14 milj. euro sämre 
än budgeterat 2014. 
Verksamhetsbidraget för allmän förvaltning totalt var 0,05 milj. euro bättre än budgeterat år 2014. Kostnaden för 
köp av arbetsplatshälsovården överskred det budgeterade anslaget 30.000 euro med 30,5% år 2014. 
Verksamhetsbidraget för personalförvaltning var 0,02 milj. euro säme än budgeterat 2014. 
Verksamhetsbidraget för primärvården var 0,19 milj. euro sämre än budgeterat år 2014. Kaskös egen läkare 
slutade tjänstgöringen 31.8.2014. Staden köpte allmänläkartjänster av Kristina Medi fr.o.m. sommaren 2014, inkl. 
under den tid som Kaskös läkare tog ut sin semester. Ansvariga skötaren som även utför vårdbedömning av 
klienter, hade sedan läkaren och grundtrygghetsdirektören slutade år 2014 huvudansvaret för ordnandet av 
allmänläkarmottagningens tjänster vid Kaskö hälsovårdscentral/Kristina Medi. Stadsdirektören har deltagit i 
planeringen av serviceutbudet då läkaren och grundtrygghetsdirektören slutade. Personalen vid 
hälsovårdscentralen har under året arbetat som ett team, och har varit mycket flexibla. Kaskö hälsocentral har 
från tidigare ibruktagit både e-recept och e-arkiv. 
Personalkostnaderna inom primärvården underskreds med 0,04 milj. euro jämfört med budgeten 2014. Köp av 
klientservice inom primärvården överskreds med 0,17 milj. euro år 2014. Köp av ICT-tjänster inom primärvården 
kostade 0,07 milj. euro. 
Verksamhetsbidraget för specialsjukvården var 0,37 milj. euro sämre än budgeterat år 2014. Köp av klientservice 
inom bäddavdelningsvård inom specialsjukvården var 0,29 milj. euro dyrare än budgeterat år 2014. 
Kostnadsökningen inom bl.a. specialsjukvården bör utredas. Staden bör förutom Vasa sjukvårdsdistrikts tjänster 
även i mindre omfattning, i samråd med patienten, använda Satakunda sjukvårdsdistrikt tjänster i Björneborg 
samt privata serviceproducenter i närregionen för att stävja kostnadsökningen. Nästan all specialsjukvård har 
koncentrerats till Vasa centralsjukhus under året. 



Verksamhetsbidraget för hälsovården totalt var 0,56 milj. euro sämre än budgeterat år 2014. 
Hälsovårdsutgifterna har stigit kraftigt, med 44% , under de tre senaste åren. 
Den gemensamma jouren i Sydösterbotten (Närpes och Kristinestad) lades ned under år 2014 och en samjour 
för primärvården öppnades i Vasa 1.10.2014. Kommunerna betalar jouren delvis per capita (25 %) och delvis 
enligt antal besök (75 %). Kristinestads hvc fortsatte med jour i egen regi år 2014. Kaskös invånare har anlitat 
jouren i Kristinestad och samjouren i Vasa. 
. 
Verksamhetsbidraget för barndagvården totalt var 0,04 milj. euro bättre än budgeterat 2014. 
Stadsfullmäktige beslöt i december 2014 att överföra barndagvården och förskoleundervisningen från 
grundtryggheten till bildningsväsendet. Samarbetsförhandlingar med den berörda personalen förs under våren 
2015. Beslutet föranleder ändringar i förvaltningsstadgan och i budgeten 2015. 
Kostnaderna för samarbetsandelar inom grundtrygghetens förvaltning var 0,03 milj. euro dyrare än budgeterat 
2014. Köp av tjänster totalt inom grundtrygghetens förvaltning överskreds med 0,04 milj. euro jämfört med 
budgeten 2014. 
Köp av kundservice inom familjetjänster överskreds med 0,05 milj. euro jämfört med budgeten 2014. 
Familjetjänster/ övriga samarbetsandelar överskreds med 0,02 milj. euro jämfört med budgeten 2014. 
Familjetjänster/köp av tjänster överskreds tot. med 0,08 milj. euro jämfört med budgeten 2014. 
Staden erhöll en ordinarie, behörig socialarbetare under hösten 2014. Hon valdes efter ansökningsomgång till ny 
grundtrygghetsdirektör, och skötte socialarbetarens uppgifter vid sidan av tjänsten under en kort tid, men 
önskade sedan att återgå till socialarbetartjänsten, sökte den på nytt och blev vald till socialarbetare. Tjänsten 
som grundtrygghetsdirektör besattes på nytt i slutet av år 2014. Den nya tjänsteinnehavaren inledde 
tjänstgöringen i slutet av december 2014. 
Privata tjänster/köp av klientservice (bl.a. från Mikeva) överskreds tot. med 0,04 milj. euro jämfört med budgeten 
2014. Socialväsendet/köp av klientservice överskreds med 0,09 milj. euro år 2014 jämfört med budgeten 2014. 
Socialväsendet/övriga samarbetsandelar överskreds med 0,02 milj. euro jämfört med budgeten 2014. 
Grundtrygghetens verksamhetsbidrag var 0,59 milj. euro sämre än budgeterat 2014. 
Kostnaderna inom social- och hälsovården har stigit kraftigt och kostnadsökningen bör stävjas åren 2015-2017. 
Nettokostnaden för social- och hälsovårdsväsendet totalt var år 2013 i kommuner med under 2000 invånare 4033 
euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 3580 euro/invånare. 
Nettokostnaden för primärhälsovården var år 2013 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 959 
euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 794 euro/invånare. Nettokostnaden för specialsjukvården 
var år 2013 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1256 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande 
nettokostnad 1413 euro/invånare. 
Nettokostnaden för äldreomsorgstjänster sammanlagt (anstaltsvård, hemservice, övriga tjänster för åldringar och 
handikappade) var år 2013 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1278 euro/invånare. I Kaskö var 
motsvarande nettokostnad 1085 euro/invånare. 
Andelen äldre personer över 65 år var år 2013 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 27,8 %, i 
Kaskö var antalet personer över 65 år 29,3 %, i Kristinestad 29,9 % och i Närpes 27,5 %. I Österbotten var 
antalet personer över 65 år i genomsnitt 20,6% i landet i genomsnitt 19,4%. 
Den ekonomiska och demografiska försörjningskvoten för Kaskö bör förbättras, dvs. antalet personer som 
arbetar/är i arbetsför ålder bör öka i förhållande till antalet personer som står utanför arbetskraften. 
Kaskö stad behöver under åren 2015-2017 satsa på åtgärder för att få en inflyttning av barnfamiljer och personer 
i arbetsför ålder. Byggande av bostäder är en viktig åtgärd. En annan åtgärd är detaljplanering av nya 
bostadstomter 
Verksamhetsbidraget för grundskolor var 0,15 milj. euro bättre än budgeterat 2014. 
Verksamhetsbidraget för undervisning totalt var 0,17 milj. euro bättre än budgeterat år 2014. Undervisning/ köp 
av kundservice från kommuner (5302) underskreds med 0,11 milj. euro år 2014. 
Verksamhetsbidraget för bildnings- och kulturväsendets förvaltning var 0,05 milj. euro bättre än budgeterat. 
Verksamhetsbidraget för kultur och fritid var 0,07 milj. euro bättre än budgeterat 2014. Kultur- och 
fritid/personalutgifter (inkl. lönebikostnader) underskreds med 0,07 milj. euro år 2014. 
Verksamhetsbidraget för bildnings- och kulturväsendet totalt var 0,24 milj. euro bättre än budgeterat 2014. 
Bildnings- och kulturväsendet/personalkostnader (inkl. lönebikostnader) underskreds tot. med 0,11 milj. euro år 
2014. 
Bildnings- och kulturväsendet/ köp av kundservice från kommuner underskreds med 0,11 milj. euro år 2014. 



Nettokostnaden för undervisnings- och kulturväsendet totalt var år 2013 i kommuner med under 2000 invånare i 
genomsnitt 1663 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 1490 euro/invånare. I hela landet var 
motsvarande nettokostnad 1822 euro/invånare och i Österbotten 2061 euro/invånare. 
Nettokostnaden för den egna grundskolundervisningen var år 2013 i kommuner med under 2000 invånare i 
genomsnitt 1015 euro/invånare. Motsvarande siffra var i Kaskö 772 euro/invånare. I Kristinestad var 
motsvarande nettokostnad 820 euro/invånare och i Närpes 906 euro/invånare. Kaskö har inte något eget 
högstadium. Staden behöver få mera barn och ungdomar till sina skolor och daghem. År 2013 var endast 4,5% 
av Kaskös invånare i åldern 0-6 år, motsvarande siffra för kommuner med under 2000 invånare var 6,1%. I 
Österbotten fanns i genomsnitt 8,4% barn i åldern 0-6 år och i landet i genomsnitt 7,8%. 
Staden valde en ny teknisk direktör våren 2014. Tekniska direktören inledde tjänstgöringen i maj 2014 så att han 
skulle hinna bekanta sig med tekniska sektorn innan semestrarna. Stadens hamnkapten som under många år 
fungerat som teknisk direktör, flyttade över från tekniska sektorn till det nybildade bolaget Oy Kaskisten 
Satama-Kaskö Hamn Ab. Överflyttningen av hamnkaptenen till hamnbolaget skedde 1.9.2014. Hamnkaptenen 
har varit t.f. vd för bolaget år 2014. 
Verksamhetsbidraget för teknisk förvaltning var 0,07 milj. euro sämre än budgeterat. Teknisk förvaltning/ 
personalutgifterna (inkl. lönebikostnader) var 0,05 milj. euro högre än budgeterat. 
Verksamhetsbidraget för tekniska väsendet totalt var 0,02 milj. euro sämre än budgeterat 2014. 
Stadens fastigheters skick bör utredas för att i framtiden undvika fuktskador. Ett program för inskrivning av de 
åtgärder som vidtas i fastigheterna bör anskaffas. Stadens fastigheter bör årligen sättas i skick för att inte 
förorsaka dyra renoveringar längre fram i tiden. Skolans och daghemmets iståndsättning utreds under år 2015. 
De slutliga kostnaderna för staden är ännu inte klarlagda. 
Försäljningsinkomsterna från hamnen var 0,59 milj. euro mindre än budgeterat 2014. Hamnbolaget inledde 
verksamheten 1.9.2014. Staden erhöll dock arrendeinkomster, för hamnen arrenderade hamnområdet 
1.9-31.12.2014. Verksamhetsinkomsterna för hamnen var totalt 0,36 milj. euro mindre än budgeterat 2014. 
Verksamhetsutgifterna för hamnen var tot. 0,46 milj. euro mindre än budgeterat 2014. Verksamhetsbidraget för 
hamnen var 0,10 milj. euro bättre än budgeterat 2014. 
De övriga hamnarna kvarstår i stadens förvaltning. Endast djuphamnen har bolagiserats. 
Verksamhetsbidraget för vattenförsörjning var 0,03 milj. euro bättre än budgeterat 2014. 
Förnyande av rörledningar bör göras årligen för att hålla vattenverkets ledningsnät i skick. 
I fiskhamnen gick Oy Silva Seafood Ab i konkurs under år 2014. Bolaget verkade i stadens hallutrymmen. Staden 
bevakar sina fordringar med anledning av konkursen. 
Verksamhetsbidraget för affärsverksamhet blev 0,19 milj. euro bättre än budgeterat 2014. 
Verksamhetsbidraget för teknisk och affärsverksamhet var 0,15 milj. euro bättre än budgeterat. 
Stadens budgeterade investeringar utgjorde 1,8 milj. euro år 2014. De förverkligade investeringarna år 2014 
utgjorde tot. 1,4 milj. euro. Av de förverkligade investeringarna kan nämnas stadens köp av industriområden med 
tillhörande industrihallar för 1,2 milj. euro. Dessutom placerade staden 100.000 euro i hamnbolagets aktiekapital. 
Försäljningsinkomsterna av anläggningstillgångar var 62.348,54 euro. Nettoinvesteringarna var budgeterade till 
1,7 milj. euro år 2014. De förverkligade investeringarnas nettokostnad var 1,3 milj. euro år 2014. 
Under år 2014 upptog staden ett långfristigt lån om 1,4 milj. euro för inköp av industriområden med tillhörande 
industrihallar. Staden avkortade ett långfristigt lån med 681.818 euro. Stadens lånebörda var 31.12.2014 3,7 milj. 
euro, dvs. 2866 euro/invånare. 
Förändringen av kassamedlen var 83.814,49 euro år 2014. 
År 2013 var förändringen av kassamedlen 522.246,15 euro. Staden gjorde ett minusresultat efter 
avskrivningarna. Årsbidraget om 604.678,99 euro täckte avskrivningarna till 68,5 %. 
Fortsatta åtgärder för att balansera stadens ekonomi krävs. Målet är att nå en ökning av invånarantalet genom 
marknadsföring, detaljplanering och bostadsbyggande samt näringslivsfrämjande åtgärder. Det är viktigt att 
erhålla inflyttning och öka invånarantalet. 
En turism- och marknadsföringssekreterare har anställts från början av mars 2015. Hon skall marknadsföra 
stadens turistattraktioner, turismföretag, stadens övriga företag och stadens serviceutbud. 
Stadens lediga bostads- och industritomter bör effektivare marknadsföras, bl.a. via stadens hemsida. 
Avskrivningar på anläggningstillgångar år 2014 är 883.049,03 euro. Försäljningsvinster är 36.588,54 euro år 
2014. Räkenskapsperiodens årsbidrag är 604.678,99 euro år 2014. 
Räkenskapsperiodens resultat är efter avskrivningarna samt efter försäljningsvinsten ett underskott om 
-241.781,50 euro år 2014. 



Överskottet från tidigare räkenskapsperioder är 31.12.2014 9.739.641,08 milj. euro 
Kaskö stad gör också ett koncernbokslut för år 2014. I koncernbokslutet har kombinerats Kaskö stads, Oy 
Kaskisten Energia-Kaskö Energi Ab:s, Oy Kaskisten Asuntokehitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab:s samt Oy 
Kaskisten Satama-Kaskö hamn Ab.s koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och 
koncernfinansieringskalkyl. 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att underskottett om -241.781,50 euro i stadens bokslut för år 2014 
bokförs på kontot för överskott/underskott från tidigare år. 
Marlene Svens, stadsdirektör 
 


